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 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ул. Дринска бр. 2, Пожаревац 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

 

ЈАВНA НАБАВКA ЈН ОП 94/2019 (1.2.40 у Плану јавних набавки) 

 

Израда пројектне документације за изградњу затвореног базена у 

Пожаревцу ( ИДР, ПГД и ПЗИ) са идејним пројектом за уређење 

комплекса ''Спортски центар'' 
 

 

 

 Датум и време 

Крајњи рок за подношење понуда 27.01.2020. године до 10,00 часова 

Отварање понуда 27.01.2020. године у 11,00 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожаревац, децембар 2019. године 
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о 

покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 404-1154/19-015 од 25.12.2019. године  

и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-1154/19-015/1 од 25.12.2019. 

године, припремљена је 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   

ЈН ОП 94/2019 (1.2.40 у Плану јавних набавки) 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља 

 Насловна страна конкурсне документације 

 Садржај конкурсне документације 

I Општи подаци о јавној набавци 

I Подаци о предмету јавне набавке 

I 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

радова,добара или услуга, гаранције квалитета, рок извршења или 

испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

I 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

I Упутство понуђачима како да сачине понуду 

II Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача 

II Образац за оцену испуњености услова подизвођача 

II Општи подаци о понуђачу 

II 
Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање 

понуде 

II Изјава о ангажовању подизвођача 

II Општи подаци о подизвођачу 

II Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду 

II Општи подаци о члану групе понуђача 

II Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења 

II Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде 

II Образац меничног овлашћења за добро извршење посла 

II 
Референц листа  

II Потврде о реализацији закључених уговора  

II Образац понуде 

II Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

II Изјава одговорног пројектанта 

II Образац трошкова припреме понуде 

II Образац изјаве о независној понуди 

II Образац изјаве о поштовању обавеза 

III Модел уговора 

УКУПАН БРОЈ СТРАНА 61 
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ДЕО I 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац:  Градска управа града Пожаревца Пожаревац 

Адреса:  ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац 

Е-mail:  uprava@pozarevac.rs 

Интернет страница наручиоца:  www.pozarevac.rs 

 

 

1.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

Податак о позицији у финансијском плану: 

Средства за реализацију јавне набавке број ЈН ОП 94/2019 (1.2.40 у Плану јавних 

набавки) обезбеђена су из буџета града Пожаревца за 2019. годину, раздео 5 - Градска 

управа, глава 5 – Градска управа, функција 130, шифра програма 0602, шифра 

програмске активности 0001, економска класификација 511431 . 
 

 

Процењена вредност јавне набавке је 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

 

1.3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Јавна набавка број ЈН ОП 94/2019 (1.2.40 у Плану јавних набавки) спроводи се у 

отвореном поступку јавне набавке  

 

1.4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке услуга – Израда пројектне документације за изградњу 

затвореног базена у Пожаревцу ( ИДР, ПГД и ПЗИ) са идејним пројектом за 

уређење комплекса ''Спортски центар'', ОРН 71320000– услуге техничког 

пројектовања  

 

1.5. ЦИЉ ПОСТУПКА  

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора са најповољнијим 

понуђачем. 

 

1.6. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом. 

Конкурсна документација у поглављима 4. и 5. садржи Упутство како се доказује 

испуњеност обавезних услова за учешће у поступку и Упутство понуђачима како да 

сачине понуду. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације: 

- у просторијама Градска управа града Пожаревца, радним данима од 10:00 до 14:00 

часова, до дана и сата истека рока за подношење понуда 

- са Портала јавних набавки и  

- на интернет адреси наручиоца www.pozarevac.rs.  

http://www.pozarevac.rs/


 

 

 

 

 

4 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 

Особа за контакт је Јелена Глигоријевић, е-пошта: jelena.gligorijevic@pozarevac.rs, 

у периоду од 10,00-14,00 часова. 

 

1.7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ  ЈН ОП 94/2019 Израда пројектне документације за изградњу 

затвореног базена у Пожаревцу ( ИДР, ПГД и ПЗИ) са идејним пројектом за 

уређење комплекса ''Спортски центар'', (не отварати) на адресу: Градска управа 

града Пожаревца - Комисија за јавну набавку, 12000 Пожаревац, ул. Дринска бр. 2. 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или 

скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу. 

 

Крајњи рок за подношење понуда је 27.01.2020. године до 10,00 часова. 

 

Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 7,30-

15,30 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 
Ако је у поступку јавне набавке поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по 

окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 
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(попунити и залепити на коверту/кутију)  

датум и сат подношења: _________________________ 

(попуњава Писарница наручиоца)  

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

Израда пројектне документације за изградњу затвореног базена у Пожаревцу ( ИДР, ПГД 

и ПЗИ) са идејним пројектом за уређење комплекса ''Спортски центар'' 

РЕДНИ БРОЈ ЈН ОП 94/2019 

НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2 .,12000 Пожаревца  

ПОНУЂАЧ :_____________________________________________________ 

ПОДИЗВОЂАЧ/И : :_____________________________________________________  

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: :_________________________________________ 

адреса понуђача : ____________________________________  

број телефона: ______________________  

број телефакса: ______________________  

електронска адреса: _______________________________  

име и презиме лица за контакт: ______________________________.  

 

1.8. МЕСТО,  ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА  

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 27.01.2020. године у 11,00 часова, у 

просторијама  наручиоца Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 

12000 Пожаревац, уз присуство овлашћених представника заинтересованих 

понуђача. 

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку 

отварања понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда 

писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и 

датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико 

представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран 

као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања. 

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да 

се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и 

др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка 

отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР. 
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке број ЈН ОП 94/2019 (1.2.40. у Плану јавних набавки)  

2. Услуге:  Израда пројектне документације за изградњу затвореног базена у 

Пожаревцу ( ИДР, ПГД и ПЗИ) са идејним пројектом за уређење комплекса 

''Спортски центар'', ОРН 71320000– услуге техничког пројектовања 
 

 

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 

И СЛ. 

3.1.  

 

 

1.ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

ИНВЕСТИТОР: Град Пожаревац 

НАЗИВ ОБЈЕКТА: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

ИЗГРАДЊУ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА СА ПРАТЕЋИМ 

САДРЖАЈИМА НА К.П. 2167/1 К.О. ПОЖАРЕВАЦ  

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: 

1. Израда доле наведених пројеката за изградњу спортског објекта затвореног 

базена са пратећим садржајима на делу К.П. 2167/1 К.О. Пожаревац. 

1. ИД - идејно решење; 

2. ПГД - пројекат за грађевинску дозволу са припадајућим елаборатима; 

3. ПЗИ - Пројекат за извођење; 

 

ВРСТА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

1. АРХИТЕКТУРА; 

2. КОНСТРУКЦИЈА; 

3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ; 

4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕДСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ; 

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ; 

6. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ; 

7. ПРОЈЕКАТ БАЗЕНСКЕ ТЕХНИКЕ 

8. ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ СА СИНХРОН ПЛАНОМ ИНСТАЛАЦИЈА И 

ПРИКЉУЧАКА 

9.  ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

10. КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКА СИТУАЦИЈА ОВЕРЕНА ОД СТРАНЕ      

          ЛИЦЕНЦИРАНОГ ГЕОМЕТРА 
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2. ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА  УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА НА КП 2167/1 

К.О. ПОЖАРЕВАЦ (повезати  базен са спортском халом и  постојећим отвореним 

базеном)  

 

ОПШТИ ДЕО: 

Укупна површина комплекса предметних катастарских парцела је око 3,0 ха. Пројектом 

је потребно да се базен лоцира између спортске хале и постојећег отвореног базена. 

Оријентациона површина земљишта на којем се пројектује износи 40х65 м или 2,6 ара. 

Објекат затвореног базена планиран је да има оријентациону бруто површину објекта 

од око 2.500,0 м2. За објекат затвореног базена са пратећим садржајима у наставку су 

описани потребни делови објекта које мора да садржи. Овај део пројекта потребно је 

испројектовати као Идејно решење (ИДР), Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) и 

Пројекат за извођење (ПЗИ) и по потреби Пројекат изведеног објекта (ПИО) 

Пројекат уређења комплекса на парцели око затвореног базена 

Архитектонски уклопити противпожарни пут и простор изнад.Направити везу између 

спортске хале, затвореног и отвореног базена.Предвидети зеленило и мобилијар, у мери 

колико је то архитектонски могуће.  

Пројектна документација треба да садржи све врсте пројеката према ПРАВИЛНИКУ О 

САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И НАЧИНУ ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ 

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕМА КЛАСИ И НАМЕНИ ОБЈЕКАТА. 

 

ИЗГРАДЊА ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА 

Објекат пројектовати тако да буде позициониран на катастарској парцели 2167/1 К.О. 

Пожаревац. Колски и пешачки приступ обезбедити из улица Партизанске и Илије 

Гојковић 

  

Оријентационе димензије : 

• Ширина објекта оквирно 35,0м 

• Дужина објекта оквирно 55,0м 

• Спратна висина мин. 7м (висина изнад воденог огледала до кровне 

конструкције); 

• Спратност По+П 

У приземљу уз спортску халу, предвидети противпожарни пут .Простор изнад 

слободног профила за пролаз ватрогасног возила се може искористити за пројектовање 

неких пратећих садржаја уз базен, при томе водити рачуна о конзолном испаду на 

бочној страни фасаде спортске хале. При пројектовању настојати да се постигне 

складна визуелна веза новопројектованог објекта са постојећом спортском халом. 

Намена објекта: 

Објекат затвореног базена потребно је испројектовати као слободостојећи објекат. 

Колски и пешачки приступ обезбедити из улица Партизанске и Илије Гојковића. 

Објекат позиционирати на парцели тако да краћа страна буде паралелна са приступном 

улицом. Од садржаја у објекту је потребно испројектовати један базен димензија 25,0м 

х 21,0м дубине 2м, други димензија 7,5м х 15,0м дубине 0.80-1.20м и једну 

хидромасажну каду димензија 7.5х3м. Од пратећих садржаја потребно је да објекат 

садржи трибине за око 100 гледалаца, ресторан или кафе, минимум две канцеларије, 

фитнес салу, свлачионице са тушевима одвојено за мушкарце и за жене, просторије са 

санитарним блоковима, просторије за одржавање објекта... 

 Материјализација: 

Спољашња обрада: 
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При пројектовању објекта применити трајне и технички иновативне и савремене 

материјале. Избор материјала ускладити са технолошким захтевима, важећим 

прописима и стандардима за ову врсту објеката. Фасадне зидове извести од армираног 

бетона и конструктивног блока дебљине 25 цм, са термоизолационом облогом од 

минералне и камене вуне, како би се задовољили захтеви енергетске ефикасности, 

звучне заштите, противпожарне безбедности и физичке безбедности, као и естетски 

квалитет. Завршну обраду фасада испројектовати тако да буде модерног изгледа, а од 

трајних материјала. 

Унутрашња обрада: 

Унутрашње носеће зидове извести од носећег гитер-блока дебљине 25цм, а преградне 

зидове од гипс-картонских плоча са испуном од минералне вуне, или од опеке дебљине 

7-12цм. Испуна мора задовољити звучне и противпожарне захтеве, у зависности од 

намене просторије. 

Све зидове од гипс-картонских плоча бандажирати, глетовати и офарбати перивом 

бојом до висине 150цм, а остатак дисперзивном бојом, по избору инвеститора. У 

читавом објекту зидове бојити хидроизолационом бојом (није обавезно).  

  Санитарне просторије обложити керамичким плочицама на поду и зидовима. Базене 

завршно  обрадити или керамичким плочицама или  синтетичким каучуком. 

Подове извести са звучном изолацијом од азмафона или сличног изолационог 

материјала, са свим заштитним фолијама, цементном кошуљицом и слојем за равнање 

Завршна обрада - синтетичким каучуком са извученим соклама до 10цм., или 

керамичким плочицама ако то захтева Наручилац. 

Плафоне извести од гипскартонских плоча на металној подконструкцији,,која би се 

качила за међуспратну конструкцију. Маневарски простор спуштеног плафона 

искористити за смештај свих потребних инсталација и обезбедити приступ истим, као и 

формирати плафонску лед- расвету унутар формираних отвора у спуштеном плафону. 

Спољашња столарија: 

Фасадну столарију предвидети од материјала отпорних на влагу,од профила са 

металним унутрашњим ојачањима. Рам столарије је од побољшаних вишекоморних 

профила са термопрекидом за израду фасадних прозора, врата, фасадних портала, 

стаклених преграда и слично. Максимална дозвољена проводљивост профила је 2.3 

W/m2K или мање, а проводљивост стакла 1.1 W/m2K или мање. Стакла треба да буду 

трострука, унутрашње ниско емисионо, пуњено аргоном, ксеноном или криптоном. 

Оков  – сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања, а гума за заптивање је 

потребно да буде трострука ЕПДМ гума. Звучна изолација треба да буде Rw,P = 45 dB. 

Обавезно је да Пројектант дефинише или боју елоксаже, или боју ПВЦ-а, у складу са 

архитектонским решењем у Пројектној документацији. Обезбедити заштиту од 

претераног сунчевог зрачења унутрашњим засторима. 

Унутрашња столарија: 

Унутрашња врата на свлачионицама, таолетима и пратећим просторима предвидети од  

алуминијумских профила са испуном 

Конструкција: 

Објекат пројектовати као зидану или скелетну армирано бетонску конструкцију. 

Међуспратну конструкцију пројектовати као полумонтажну ситноребрасту таваницу 

или као ливену армирано-бетонску плочу. Темеље пројектовати на основу усвојеног 

конструктивног система (тракасти темељи за зидану конструкцију, за скелетни систем 

темељи самци са темељним гредама или фундирање стубова на контагре  

ЗАТВОРЕНИ БАЗЕН СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА: 

Базен са пратећим садржајима пројектовати на к.п. бр 2237/5 к.о. Пожаревац. 

БАЗЕНИ: 
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Димензије: 

1. 25,0м х 21,0м дубине 2м 

2. 7,5м х 15,0м дубине 0.80-1.20м 

3. хидромасажна када7.5х3м 

Машинску салу и филтрацију за базен пројектовати према нормама ДИН 19643 за јавне 

базене 

и филтрацију према нормама ДИН 19605. Ове просторије пројектовати у подземној 

етажи. У оквиру ње треба предвидети: 

• компензациони резервоар запремине прилагођене новопројектованом базену, 

• машинску опрему, 

• филтерско постројење, 

• електрокомандни орман, 

• уређаје за дозирање хемикалија, аутоматско мерење и регулацију слободног 

хлора, рН и Кх, 

• топлотне измењиваче, 

• УВлампу и 

• филтрационе пумпе. 

Предвидети грејање базенске воде до температуре од 28 0С преко топлотних 

измењивача у складу са режимом примата који је дефинисан пројектом техничких 

инсталација. Соларне панеле пројектовати као могућност догревања базенске воде. 

Бистрина воде треба да је таква да је дно базена јасно видљиво. Да би се то постигло 

дозирати флокулант, дозир пумпом, аутоматски. 

Спречити појаву и развој алги, дозирањем алгицидног средства, дозир пумпом, 

аутоматски. 

За дезинфекцију воде предвидети: нека од хлорних једињења за дозирање базенској 

води, аутоматско. Као примарну дезинфекцију предвидети УВ стерилизацију. 

 Мерење, контрола и дозирање средства за регулацију рН вредности (треба да је између 

7.2 и 7.6), предвиђено је аутоматско. 

Допуњавање компезације водом, као и прво пуњење, предвидети водом из градског 

водовода. 

Систем циркулације базенске воде предвидети тако да се вода из компезације доводи на 

усис филтрационих пумпи, пролази кроз базенски филтер (под притиском), 

пречишћава, греје, хемијски кондиционира и враћа у базен. Убацивање пречишћене и 

третиране воде из пода базена (подне филтрационе млазнице), вертикалан ток воде са 

дна ка површини, преливање преко прелива, гравитационо одвођење воде из преливног 

канала у компензациони резервоар одакле се поново узима за пречишћавање и 

третирање. Број филтрационих млазница и капацитет филтрације пројектовати у свему 

према ДИН-у 19643. Оптерећење базена и циркулациони капацитет инсталација 

рачунати према признатим ДИН нормама и упутствима. 

Предвидети комплетни систем за циркулацију и пречишћавање воде базена: 

- преливни канал са одводом и цевне везе са ком. резервоаром, 

- компензациони резервоар, 

- филтери, 

- филтрационе пумпе, 

- Подне филтрационе млазнице, 

- цевни развод од ПВЦ-а са арматуром и спојевима. 

Димензионисати пумпно-филтерски уређај и неопходне цевоводе. За филтрирање воде 

предвидети филтер са АФМ испуном одговарајуће гранулације. 
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Пројектовати постројење којим ће се управљати ручно уз нужну аутоматику 

(аутоматско подешено време рада филтрације у различитим периодима дана у 

електрокомандном орману). 

 

ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ: 

У простор намењен пратећим садржајима предвидети: 

1) 4 свлачионице, 2 мушке, 2 женске са гардеробним орманима 

2) Санитарни блок ( тушеви и тоалети -одвојити по половима) 

3) Тоалет за лица са посебним потребама 

 4) Место за туширање (0,8х0,8м) без преградног зида, а простор између 2 реда места за 

туширање мин. 1,10м 

5) Дезобаријеру, кадицу за дезинфекцију стопала на уласку у круг базена 

6) Простор за сушење косе 

7) Просторије за инструктора пливања 

- тоалет 

- свлачионице 

- тушеви 

- канцеларија 

8) Канцеларију за регулисање и контролу кретања у објекту 

9) Простор за раднике који одржавају објекат ( чистачице и сл.) 

10) Справарницу, 

11) Простор за реквизите 

12) Оставу 

13) Трокадеро 

14) Кафе или ресторан 

15) Фитнес салу 

 

Конструкција и материјализација објекта: 

Цео објекат пројектовати као скелетну армиранобетонску конструкцију За главни носач 

предвидети,челичну раванску или просторну решетку, или главни носач пројектовати 

од ламелираног дрвета. За оба носача утврдити цену коштања конструкције по м2 

основе простора који покрива главни носач и презентовати Наручиоцу. 

Обезбедит квалитетно проветравање и заштиту од претераног сунчевог зрачења. 

Кровни покривач је од сендвич панела, са испуном од камене вуне (због 

ватроотпорности). Нагиб кровног носача се мора прилагодити нагибу кровних панела. 

Главне носаче ослањати на армирано бетонске стубове. 

Све унутрашње обраде условљене су функцијом просторије , при чему треба водити 

рачуна о задовољавању свих норматива и прописа у складу са наменом.  

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Водовод 

При пројектовању водоводног прикључка следити услове надлежног ЈКП. Положај 

водомерног шахта прилагодити стању на локацији објекта. За мерење потрошње воде 

предвидети уградњу посебних водомера за санитарну и противпожарну потрошњу 

воде. У објекту је потребно обезбедити довољне количине воде за санитарне потребе, 

за потребе базенске технике и противпожарну заштиту, према важећим стандардима и 

Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење 

пожара. Уколико расположиви притисак у уличној водоводној мрежи не обезбеђује 

минимални захтевани притисак на најкритичнијем точећем месту/хидранту, предвидети 

урежај за повишење притиска. Комплетну водоводну мрежу у земљи предвидети од 

полиетиленских цеви. Хидрантску мрежу у објекту предвидети од челично-



 

 

 

 

 

11 

поцинкованих цеви, а унутрашњу санитарну водоводну мрежу од полипропиленских 

цеви. Цеви димензионисати према хидрауличком прорачуну. Све цеви које су ван 

зидова изоловати у складу са важећим прописима и стандардима. За сигурно и 

исправно функционисање мреже предвидети одговарајући број вентила испред сваког 

точећег места, као и централне вентиле у сваком санитарном чвору. 

Канализација 

Канализациону мрежу пројектовати у складу са условима надлежног ЈКП. 

Канализациону мрежу предвидети од ПВЦ канализационих цеви и фазонских комада, 

димензија према хидрауличком прорачуну. На крајевима канализационих вертикала на 

крову објекта, предвидети вентилационе главе, а на потребним местима ревизионе 

комаде. За одвод воде из компензационих базена, предвидети кишну канализацију 

одговарајућег пречника, у близини објкета. Воду са крова објекта, увести у 

новопројектовану кишну канализациону мрежу. 

Санитарна опрема 

Пројектом предвидети санитарну опрему првог квалитета, у складу са 

спрецифичностима намене објекта. За лица са посебним потребама предвидети 

одговарајућу санитарну опрем  

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Сходно архитектонско-грађевинском решењу, решењу базенске технике, пратећих 

термотехничких, хидрограђевинских и телекомуникационих инсталација, предвидети 

израду комплетне електроенергетске инсталације. 

Све инсталације пројектовати у складу са будућим техничким условима надлежне 

екектродистрибуције, важећим прописима и правилима струке. 

У склопу електроенергетских инсталација предвидети следеће: 

- напајање објекта базена у складу са техничким условима ЕПС-а; 

- ел. инсталацију унутрашњег и спољног осветљења, применом LED светиљки; 

- ел. инсталацију општих прикључница и прикључака технолошке опреме; 

- ел. инсталацију вентилације и климатизације; 

- напајање главних разводних ормана базенске технике, а електроенергетску 

инсталацију опреме базенске технике предвидети посебним пројектом; 

- ел. инсталацију телекомуникационих система (РЕК орман, ПП централа, КДС, и 

др.); 

- инсталацију уземљења и изједначавања потенцијала у објекту; 

- громобранску инсталацију. 

Развод спољне ел. инсталације извести кабловима типа PP00, XP00, док унутрашње 

инсталације треба изводити безхалогеним кабловима типа N2XH, NHXHX, као и 

ватроотпорним кабловима NHXHX FE180/E90. 

Предвидети разводне ормане са вратима, бравом и књучем, који су опремљени свом 

потребном електро опремом за заштиту и напајање свих напојних и инсталационих 

водова. Струјне кругове штитити одговарајућим топљивим осигурачима и аутоматским 

прекидачима. 

Унутрашње и спољно осветљење предвидети LED светиљкама, све у складу са наменом 

просторије, месту и начину уградње, светлотехничким препорукама, важећим 

прописима. 

У објекту базена предвидети противпаничне светиљке које указују на пут евакуације. 

Предвидети противпаничне светиљке са смером кретања, са уграђеном АКУ батеријом 

са аутономијом мин. 3h. 

Сходно намени просторија и распореду потрошача предвидети инсталацију 

прикључница и фиксних прикључака. 

Предвидети напајање ормана телекомуникационе опреме. 
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У складу са пројектом термотехничких инсталација предвидети напајање вентилације и 

климатизације просторија. 

 Заштиту од индиректог додира делова под напоном извести у складу са ТУ надлежне 

електродистрибуције. Сву инсталацију у објекту извести са посебном заштитном 

жилом у инсталационим водовима, тј. извршити везу преко заштитних жила (трећа и 

пета жила) свих прикључних ел. апарата на систем заштите, а спој заштитних водова и 

уземљивачког вода вршити у орману SIP. Kao допунску меру заштите предвидети 

ЗУДС склопке. 

Предвидети громобранску инсталацију у складу са прорачунима за ову врсту 

инсталација. 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Предвидети следеће телекомуникационе и сигналне системе и инсталације: 

-структурални кабловски систем, 

 

-телефонски систем, 

-рачунарска мрежа, 

-систрем дистрибуције ТВ сигнала, 

-систем СОС дојаве, 

-систем аутоматске сигнализације пожара, 

-систем општег озвучења, 

-систем озвучења базена, 

-систем видео надзора. 

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Грејање: 

Предвидети да се објекат греје преко топлотне подстанице и да се прикључује на 

градску мрежу ЈП Топлификација. 

Простор базена се греје помоћу подног грејања које се поставља на обали базена и 

ваздушно, помоћу вентилационих комора чије карактеристике су такве да су 

предвиђене за рад у базенским условима.  

 Простор свлачионица и тушева се греје помоћу подног грејања. Уколико подно 

грејање не покрива све губитке предвидети и радијаторско грејање. Остале просторије 

пратећег  садржаја базена греју се помоћу алуминијумских чланкастих радијатора. 

Од подстанице до делова објекта који се греју подним и радијаторским грејањем 

предвидети цевну мрежу од црних челичних цеви и предвидети разводне ормариће за 

подно и радијаторско грејање. Од развидних ормарића до грејних тела топла вода се 

води у поду помоћу Аl-pex цеви (свако грејно тело један струјни круг). 

Вентилација: 

Вентилацију простора базена предвидети помоћу вентилационих комора намењених за 

рад у базенским условима. Коморе треба сместити у посебну просторију – техничку 

просторију за клима коморе. 

Током целе сезоне температура воде у базену треба да буде између 24-28 С, а ваздуха 

изнад базена 2-3 С виша, односно 26-30 С. Посебно треба обратити пажњу да се 

обезбеди довољан број измена ваздуха у простору базена и да се изврши одвлаживање 

ваздуха да не дође до појаве кондензата у базенском простору. 

Треба вентилисати свлачионице и простор где су тушеви у објекту, као и тоалете, са 10 

измена ваздуха на час. 

Соларно грејање: 
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За догревање базенске воде првенствено у летњем, а потом и у зимском периоду, 

предвидети соларне колекторе. Соларне колекторе поставити на крову објекта. Соларне 

колекторе треба користити и за догревање санитарне топле воде. 

 

 

СТВ: 

За објекат предвидети централну припрему санитарне топле воде. Предвидети 

бивалентни бојлер, са две цевне змије, за соларно грејање и грејање помоћу топле воде 

из топлотне подстанице. 

Климатизација: 

Просторије као што су простор за инструктора пливања, канцеларије, прострије за 

раднике који одржавају објекат треба климатизовати сплит системима потребног 

капацитета. 

Подстаница: 

Предвидети топлотну подстаницу која се прикључује на градску мрежу ЈП 

Топлификација. Топлотна подстаница треба у потпуности да покрије потребе објекта за 

топлотном енергијом (радијаторско грејање, подно грејање, грејачи вентилационих 

комора, СТВ, измењивач за базенску технику). За топлотну подстаницу предвидети 

посебну техничку просторију. 

Услови у погледу израде и предаје пројектно техничке документације: 

Пројектно техничку документацију понуђач је дужан да изради у 4 (четири) примерка у 

стандардом папирном облику, тврдо увезано, са личним печатима и потписима 

одговорног пројектанта и свих других пројектаната укључених у израду пројектне 

документације у оригиналу. 

Пројектну документацију понуђач је дужан да достави и у 2 (два) примерка у 

дигиталној форми на ЦД-у и то: 

• 1 (један) примерак у ПДФ формату у складу са Правилником о садржини, 

начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према 

класи и намени објекта („Сл.Гласник РС“ бр.72/2018) и Правилником о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл.Гласник РС“ бр.113/2015, 

96/2016 и 120/2017) потписана квалификованим електронским потписима одговорног 

лица пројектне организације, односно одговорног односно главног пројектанта; 

• 1 (један) примерак предаје се у следећим форматима: 

o Предмер и предрачун у „Excel“ формату XLS 

o Технички опис радова и остали подаци у „MS Word“ формату DOC (DOCX) 

o Графички прилози у „Auto CAD“ формату DWG 

На истом ЦД-у, у посебном фолдеру понуђачи су дужни да доставе и: предмер свих 

радова са позицијама као у предрачуну, ситуациони план и сву другу документацију 

неопходну за касније извођење радова на изградњи објекта. 
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4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

 

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 

документацијом. 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. 

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује 

документима из члана 17-19. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“, бр. 86/15), који могу бити у неовереним фотокопијама. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који 

су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – 

Регистар понуђача. 

 

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа и на 

начин одређен конкурсном документацијом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 

су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

                                     

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 

75. став  1. тачка  1) Закона); 

 

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (члан 75. став  1. тачка  2) Закона); 
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3)  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. 

став  1. тачка  4) Закона); 

 

4) има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став  1. тачка  

5) Закона); 

4.1. Решење надлежног министарства којим се утврђује да понуђач испуњава услове за 

издавање сертификата о енергетским својствима објекта високоградње. 

4.2. Решење Министарства унутрашњих послова за обављање послова израде главног 

пројекта заштите од пожара. 

4.3. Решење Министарства унутрашњих послова за обављање послова пројектовања 

посебних система и мера заштите од пожара и то: 

• Израде пројеката стабилних система за гашење пожара; 

• Израде пројеката стабилних система за дојаву пожара; 

• Израде пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и 

пара; 

• Пројектовање система за одвођење дима и топлоте. 

 

5) је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став  2. 

Закона). 
 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

 

4.2.1) располаже неопходним пословним капацитетом:  

          

Понуђачи су дужни да докажу да су у текућој 2019. години или у претходне две 

календарске године (2018. и 2017.) извршили израду пројектно техничке 

документације и то: 

1. Идејно решење , Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење за 

минимум 2 (два) затворена базена са прибављеном грађевинском дозволом од којих: 

• најмање један базен је минималних димензија 25x12.5м, и 

• најмање на један пројекат затвореног базена да је добијена сагласност МУП РС, 

Сектора за ванредне ситуације на Пројекат за извођење. 

 

2. Идејно пројекат за отворени комплекс базена за децу и одрасле са воденим 

садржајима, атракцијама и тобоганима 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, и 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 

Закона. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне 

услове испуњавају заједно. 
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4.2.2) располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

 

За извршење предметне јавне набавке неопходни су инжењери са следећим лиценцама: 

 

• Дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 300 - одговорни пројектант 

архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација 

водовода и канализације; 

• Дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 310 - одговорни пројектант 

грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње; 

• Дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 311 - одговорни пројектант 

грађевинских конструкција високоградње; 

• Дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 314 - одговорни пројектант 

хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације; 

• Дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 315 - одговорни пројектант 

саобраћајница; 

• Дипломирани инжењер машинства са лиценцом 332 - одговорни пројектант 

машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике 

и хидроенергетике; 

• Дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 350 - одговорни пројектант 

електроенергетских инсталација ниског и средњег напона; 

• Дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 352 - одговорни пројектант 

управљања електромоторним погонима - аутоматика, мерења и регулација; 

• Дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 353 - одговорни пројектант 

телекомуникационих мрежа и система; 

• Дипломирани инжењер шумарства са лиценцом 373 - одговорни пројектант за 

пејзажноархитектонско уређење слободних простора; 

• Дипломирани инжењер машинства или електротехнике или грађевине или 

архитектуре са лиценцом 381 - одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда. 

 

Дипломирани инжењери грађевине са лиценцама 310 и 311 су међусобно 

замењиви, па је могуће приложити или лиценцу 310 или 311  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, и 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 

Закона. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне 

услове испуњавају заједно. 

 

4.2.3) располаже одговарајућим техничким капацитетом: 

 

Понуђачи су дужни да докажу да располажу са: 

- Минимум 2 лиценцираних софтвера за 2D цртање типа AutoCAD и л и одговарајуће 

- Минимум 2 лиценцирана софтвера за израду статичких прорачуна типа Tower или 

одговарајуће 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, и 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 

Закона. 
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 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне 

услове испуњавају заједно. 

 

 

4.2.4) стандарди 

Понуђачи морају поседовати следеће ИСО стандарде / сертификате: 

 

-ИСО 9001:2015 систем менаџмента квалитетом из области пројектовања 

објеката високоградње -или одговарајуће 

-ИСО 14001:2015 систем менаџмента животном средином из области пројектовања 

објеката високоградње -или одговарајуће 

-ИСО 50001:2018 систем менаџмента енергијом из области пројектовања 

објеката високоградње – или одговарајуће 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, и 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 

Закона. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне 

услове испуњавају заједно. 

 

 

4.3.ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  

  

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује 

достављањем следећих доказа уз понуду: 

1. извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда 

Правно лице: 

 * Извод из регистра Агенције за привредне регистре 

 * Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на установе) 

Предузетник: 

  * Извод из регистра Агенције за привредне регистре 

 * Извод из одговарајућег регистра  

 Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно 

стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су 

уписани у Регистар). 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача. 

2. извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела; 

1. као члан организоване криминалне групе; 

2. да није осуђиван за кривична дела против привреде; 

3. кривична дела против животне средине; 

4. кривично дело примања или давања мита; 

5. кривично дело преваре; 

 Уколико је понуђач предузетник - извода из казнене евиденције, односно 

уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није 
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осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 Уколико је понуђач физичко лице - извода из казнене евиденције, односно 

уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

 Докази које подноси уз понуду; 

Правно лице:   
 * Законски заступник- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења 

може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о 

казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 

послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта. 

 Ако је више законских заступника за сваког треба доставити уверење из казнене 

евиденције. 

 * Правно лице - Уверење надлежног суда - Основног суда или уверење Вишег 

суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица; 

За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у 

сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних 

дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - 

др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), 

а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, надлежно је Посебно 

одељење Вишег суда у Београду. 

Предузетник и физичко лице: 

*уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према 

месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. 

лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој 

територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. 

 

Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не покрива и дела из надлежности Вишег 

суда онда је потребно доставити и уверење Вишег суда. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача. 

 

3. Доказивање услова да је је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији 

 Докази које подноси уз понуду:  

Правно лице: 

  * уверење Пореске управе Министарство финансија и привреде РС (порези и 

доприноси) 

 * уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи) 
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Предузетник и физичко лице: 

 * уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде РС (порези и 

доприноси) 

 * уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи) 

 Старост докумената: наведени докази (уверења) не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача.  

 

4.   Решење надлежног министарства којим се утврђује да понуђач испуњава услове за 

издавање сертификата о енергетским својствима објекта високоградње. 

Доказ:Копија важећег решења министарства надлежног за послове 

грађевинарства. 

 

 Решење Министарства унутрашњих послова за обављање послова израде главног 

пројекта заштите од пожара. 

Доказ:Копија важећег решења Министарства унутрашњих послова, Сектора за 

ванредне ситуације. 

 

 Решење Министарства унутрашњих послова за обављање послова пројектовања 

посебних система и мера заштите од пожара и то: 

• Израде пројеката стабилних система за гашење пожара; 

• Израде пројеката стабилних система за дојаву пожара; 

• Израде пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и 

пара; 

• Пројектовање система за одвођење дима и топлоте. 

Доказ: Копија важећег решења Министарства унутрашњих послова, Сектор за 

ванредне ситуације. 

 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача.  

 

5. Доказивање услова да је да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

 Докази које подноси уз понуду:  
 

Правно лице: 

 изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде на 

Обрасцу бр. 16 конкурсне документације.  

Предузетник и физичко лице: 

 изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда 

Обрасцу бр. 16 конкурсне документације.  
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Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача.  

 

 

4.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 

 

4.4.1. Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета:  

         Докази које подноси уз понуду:  
 

 списак најзначајнијих наручилаца (референц листа) код којих су 

извршене услуге  на изради пројектне документације  

 референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

Услуге  на изради пројектне документације морају бити реализоване у текућој 2019. 

години или у претходне две календарске године (2018. и 2017.), а као доказ о 

реализацији уз списак се достављају и обрасци потврде о реализацији закључених 

уговора. Потврде о реализацији закључених уговора се издају на оригиналном 

Обрасцу бр. 10 конкурсне документације који је потребно умножити у потребном 

броју примерака и доставити за сваког референтног купца односно наручиоца посебно. 

 

- Уз потврде о реализацији закључених уговора, као доказ, доставити и следеће: 

• Копија уговора са наручиоцем; 

• Копија насловне стране пројекта и техничког описа 

• Копија решења МУП РС, Сектор за ванредне ситуације којим се даје 

сагласност на Пројекат за извођење. 

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 

самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група 

понуђача кумулативно.  

 

4.4.2. Доказивање услова у погледу довољног кадровског капацитета 

           Докази које подноси уз понуду: 

 

 списак радно ангажованих лица који мора бити начињен на меморандуму 

понуђача, оверен печатом и потписом одговорног лица понуђача; 

 фотокопије пријава на осигурање запослених, односно уговора о радном 

ангажовању у складу са чланом 197 и 202. Закона о раду („Службени гласник 

РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука Уставног суда и 113/17). 

Уговор о делу није допуштен облик радног ангажовања.  

 фотокопија личних  лиценци  

 докази о радном статусу за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача 

запослен – фотокопија пријаве на осигурање, односно за носиоца лиценце који 

није запослен код понуђача:  фотокопија уговора о радном ангажовању на 

извршењу посла који је предмет ове јавне набавке у складу са чланом 197. и 202. 

Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/17-одлука Уставног суда и 113/17). Уговор о делу није допуштен облик 

радног ангажовања. Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити 

и анекс уговора којим ће се наручилац и одговорни пројектант обавезати да ће 
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наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне 

набавке. 

 изјава одговорног пројектанта, да прихвата именоване послове потписана и 

оверена личним инжењерским печатом на Обрасцу бр. 13 конкурсне 

документације. Изјаву треба да потпише и овери сваки одговорни пројектант. 

 

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 

самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група 

понуђача кумулативно. 

4.4.3. Доказивање услова у погледу одговарајућег техничког капацитета 

Докази које подноси уз понуду: 

 

 извод из пописне листе са стањем на дан 31.12.2018.године,потписана и оверена 

од стране одговорног лица или списак основних средстава или аналитичке 

картице основних средстава или уговор о куповини, рачун и отпремница...) уз 

обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном 

документацијом,, 

 Регистрационе карте, сертификати, уговори о куповини или коришћењу 

лиценцираних софтвера или потврде издате од стране овлашћених продаваца. 

Техничку опремљеност за набавку опреме у текућој години, понуђач може доказати 

достављањем рачуна и отпремнице добављача. 

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 

самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група 

понуђача кумулативно. 
 

4.4.4. Доказивање услова у погледу стандарда  

 

Доказ: Фотокопије сертификата. Сертификати морају бити важећи на дан отварања 

понуда. 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 

Поступак се води на српском језику. 

 

5.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 

конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из 

конкурсне документације и то: 

 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ) 

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда 
ПРИЛОГ БР. 1 

2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 

суда или надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова 

ПРИЛОГ БР. 2 

3. Уверењe Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

ПРИЛОГ БР. 3 

4.  Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра  

понуђача 
ПРИЛОГ БР. 4 

5.  Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке  
ПРИЛОГ БР. 5 

6. Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде 

ПРИЛОГ БР. 6 

7. Средства финансијског обезбеђења ПРИЛОГ БР. 7 

8. Доказ о неопходном пословном капацитету ПРИЛОГ БР. 8 

9.  Доказ о довољном кадровском капацитету ПРИЛОГ БР. 9 

10. Доказ о одговарајућој техничкој опремљености ПРИЛОГ БР. 10 

 

 

ОБРАСЦИ 

 

1. Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана 

групе понуђача 
ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. Образац за оцену испуњености услова подизвођача ОБРАЗАЦ БР. 1а 

3. Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

4.       Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и 

потписивање понуде 
ОБРАЗАЦ БР. 2а 

4. Изјава о ангажовању подизвођача ОБРАЗАЦ БР. 3 

5. Општи подаци о подизвођачу ОБРАЗАЦ БР. 4 

6. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду ОБРАЗАЦ БР. 5 

7. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 6 
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8.  Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења ОБРАЗАЦ БР. 7 

9. Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде ОБРАЗАЦ БР. 8а 

10. Образац меничног овлашћења за добро извршење посла ОБРАЗАЦ БР. 8б 

11. Референц листа  ОБРАЗАЦ БР. 9 

12. Потврде о реализацији закључених уговора    ОБРАЗАЦ БР. 10 

13. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 11 

14. Образац структуре цене са упутством како да се попуни ОБРАЗАЦ БР. 12 

15 Изјава одговорног пројектанта ОБРАЗАЦ БР. 13 

16. Образац трошкова припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 15 

17 Образац изјаве о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 16 

18. Образац изјаве о поштовању обавеза  ОБРАЗАЦ БР. 17 

19. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 18 

 

5.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И 

ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА  

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о 

испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу 

извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, 

примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал 

или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђач може своју понуду са свим траженим доказима да повеже траком 

(јемствеником) у целину тако да се онемогући убацивање, уклањање или замена 

појединачних докумената након отварања приспелих понуда.  

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа с тим што је у обавези да се у понуди позове на 

наведену интернет страницу (Извод из регистра Агенције за привредне регистре  и 

извод из Регистра понуђача). 

 

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, и 

потпише све обрасце из конкурсне документације. 

  

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих 

предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да 

обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. 

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима,  односно    

овлашћено лице члана групе понуђача, дужно је да попуни модел уговора, и потпише, 

чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 

5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  
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5.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

Понуђач може да измени, допуни ли опозове своју понуду писаним обавештењем пре 

истека рока за подношење понуда. 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. 

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом 

понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин 

линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене 

понуде. 

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено 

и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде” или 

«Опозив понуде» за ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 94/2019  – Израда пројектне 

документације за изградњу затвореног базена у Пожаревцу ( ИДР, ПГД и ПЗИ) са 

идејним пројектом за уређење комплекса ''Спортски центар''.  Понуда не може 

бити измењена после истека рока за подношење. 

 

5.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

 

5.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачка 1) до 4)  закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 

1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У том 

случају је услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити 

самостално.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној 

набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 

директно подизвођачу. 
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5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

Понуду може поднети група понуђача.  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из 

оправданих разлога не одреди другачије. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

5.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  

Без аванса.  

30 % по испоруци идејног пројекта и добијања локацијских услова 

30% по испоруци пројекта за грађевинску дозволу са припадајућим елаборатима 

и добијања грађевинске дозволе 

35% по испоруци пројекта за извођење радова и добијање потврде за пријаву 

радова 

5% по испоруци идејног пројекта за уређење целог комплекса 

у року од 30 дана од дана пријема рачуна-ситуације. 
 

 

5.10. ЗАХТЕВИ  У ПОГЛЕДУ РОКА И МЕСТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

Рок за израду пројекта  

 

Сви рокови теку од тренутка пријема писаног налога наручиоца за започињање израде 

пројектно техничке документације. Наручилац једним налогом може обухватити само 

један пројекат односно пројектно техничку документацију. По завршетку израде 

пројектно техничке документације по првом налогу и стицања одговарајућих услова, 

Наручилац издаје нови налог за израду другог дела пројектно технике документације. 
 

ВРСТА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ МИНИМУМ МАКСИМУМ 

Идејни пројекат за локацијске услове 10 дана 40 дана 

Пројекат за грађевинску дозволу 20 дана 60 дана 

Пројекат за извођење 15 дана 50 дана 

Пројекат уређења комплекса око затвореног базена 10 дана 25 дана 
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Рокови између пројеката не теку у следећим случајевима: 

1. Између Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу до добијања и 

предаје понуђачу локацијских услова (прибављање локацијских услова пада 

на терет пројектанта) 

2. Између Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење до добијања 

грађевинске дозволе (прибављање грађевинске дозволе пада на терет 

пројектанта) 

 

5.11. ВАЛУТА И ЦЕНА  

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена 

цена има предност у случају несагласности. 

 

5.12. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, 

односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави: 

 

1) једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица 

са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем 

меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона 

депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне 

банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство 

обезбеђења за озбиљност понуде у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. 

Меница за озбиљност понуде траје 90 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 

своју понуду; 

2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним добављачем 

 

 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, 

односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о достављању 

средстава финансијског обезбеђења којом потврђује да ће:  

 

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом 

оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног 

лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко 

соло менице,  фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница 

Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у 

року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему 

вредност мора бити изражена у динарима  
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Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за добро 

извршење посла, достави наручиоцу у тренутку закључења уговора.  

 

НАПОМЕНА: Све менице морају бити потписане од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистроване у складу са чланом 47а. Закона о платном промету 

(«Службени лист СРЈ»бр. 3/02 и 5/03 и («Службени гласник РС» бр. 43/04, 62/06 и 31/11 

и одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и 

овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/11) у Регистру меница Народне банке 

Србије,  а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице 

са серијским бројем менице, основом по коме је издата - учешће у поступку  јавне 

набавке), овереног од своје пословне банке. У супротном понуда ће се одбити због 

битних недостатака као неприхватљива. 

Садржина меница:  

Бланко соло менице морају бити безусловне, плативе на први позив, не могу садржати 

додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац,  мањи 

износ од онога који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. Бланко соло менице морају да садрже потпис и печат понуђача. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из конкурсне 

документације понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива због битних 

недостатака.  

По истеку рока важења менице наручилац ће предметне менице вратити, на писани 

захтев добављача. 

 

5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 

укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 

понуде. 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 

на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама и то: 

 

ли 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  

 

Особа за контакт је Јелена Глигоријевић, е-пошта: jelena.gligorijevic@pozarevac.rs, 

у периоду од 10,00-14,00 часова. 

 

Напомена: Све захтеве за додатним информацијама путем e - maila, слати само у 

радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова. 
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5.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ  

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

5.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 

Понуђач је дужан да у понуди назначи рок важења понуде. Понуда која има краћи рок 

важења понуде од 90 дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок важења 

понуде, биће одбијена као неприхватљива. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

5.16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума за вредновање понуда су: 

 

 Понуђена цена  До 60 пондера 

2.   Рок израде пројектно-техничке документације До 40 пондера 

 Понуђена цена 

ОБП = 60 х Цмин / ЦП 

Легенда: 

ОБП – Остварен број пондера  

Цмин – Најнижа понуђена цена  

ЦП – Цена која се пондерише 

Напомене: 

- Најнижа понуђена цена добија максималан број 

пондера 

- Остварен број пондера се заокружује на две децимале 

 

60 пондера 

                  2. Рок израде пројектно-техничке документације 

                      ОБП = 40 x Рмин / РП 

Легенда: 

ОБП – Остварен број пондера 

Рмин – Најнижи укупан понуђени рок  

РП – Рок који се пондерише 

 

Напомене: 

- Најнижи укупан понуђени рок добија максималан број 

пондера 

- Остварен број пондера се заокружује на две децимале 

 

 

40 пондера 

УКУПНО 100 пондера 
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У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, наручилац 

ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача 

који је понудио нижу цену. 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац 

ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача 

који је понудио краћи рок израде пројектне документације. 

У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када 

постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, 

наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена 

цена није већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.  

 

5.17. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА  

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о независној понуди којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

Понуда понуђача који не достави потписану изјаву о независној понуди биће 

одбијена као неприхватљива.  
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

Понуда понуђача који не достави потписану изјаву о поштовању обавеза из 

претходног става биће одбијена као неприхватљива. 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

5.18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА   

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 25 (двадесетпет)  

дана од дана отварања понуда. 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона. 

 

5.19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊАУГОВОРА 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при 

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 

39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15). 

 

5.20. (НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ) 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ  о постојању негативне 

референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама. 
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5.21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који 

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави 

поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун: 

 Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања: 153 или 253, Модел: 97, 

Позив на број: 50-016. Сврха уплате: такса за захтев за заштиту права; назив 

наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права; 

Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 120.000,00 динара ако се захтев за 

заштиту права подноси након отварања понуда (120.000,00 динара ако се захтев за 

заштиту права подноси пре отварања понуда). 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 

се:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права;  

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права;  

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке.  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1.  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава);  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
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(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 

са законом и другим прописом. 

 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона о јавним 

набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 

149. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 

рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права. 

 

5.22. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

5.23. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ  

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.  

 

5.24.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

5.25. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. 
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Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 

за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 

стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба 

наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 

године, односно у наредних шест месеци. 
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ДЕО II 

(ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ) 

 

 

Образац бр. 1.    

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо 

са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и 

обрасце) о испуњености обавезних и додатних услова: 

 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 

 

1 2 3 

Доказ о 

испуњености 

услова 

Документ 
Прилог уз 

понуду 

ПРИЛОГ БР. 1 

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда  

да не 

ПРИЛОГ БР. 2 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова 

да не 

ПРИЛОГ БР. 3 

Уверење Пореске управе Министарства финансија 

и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса 

и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу 

обавеза по основу изворних локалних јавних прихода  

да не 

ПРИЛОГ БР. 4 
Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из 

Регистра  понуђача  
да не 

ПРИЛОГ БР. 5 
Важећа дозвола надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке 
да не 

ПРИЛОГ БР. 6 

Изјава о поштовању обавеза које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде 

да не 

ПРИЛОГ БР. 7 

Средства финансијског обезбеђења: 

-меница за озбиљност понуде 

- изјава о достављању средстава финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла  

да не 

да не 

ПРИЛОГ БР. 8 

Доказ о довољном кадровском капацитету  
-списак радно ангажованих лица који ће бити 

одговорни за извршење уговора 

- фотокопије пријава на осигурање запослених 

односно уговора о радном ангажовању 

- фотокопије личних лиценци  

- изјава одговорног пројектанта 

 

да не 
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ПРИЛОГ БР. 9 

Доказ о довољном пословном капацитету  
-списак најзначајнијих наручилаца (референц листа) 

код којих су извршене услуге у текућој 2019. години 

или у претходне две календарске године (2018. и 

2017.), 

- потврде о реализацији закључених уговора  

- Копија уговора са наручиоцем; 

- Копија насловне стране пројекта и техничког 

описа 

- Копија решења МУП РС, Сектор за ванредне 

ситуације којим се даје сагласност на Пројекат 

за извођење. 

да не 

да не 

ПРИЛОГ БР. 10 

Доказ о довољном техничком капацитету  
извод из пописне листе са стањем на дан 

31.12.2018.године,потписана и оверена од стране 

одговорног лица или списак основних средстава или 

аналитичке картице основних средстава или уговор о 

куповини, рачун и отпремница...) уз обавезно 

обележавање маркером опреме тражене 

конкурсном документацијом,, 

Регистрационе карте, сертификати, уговори о 

куповини или коришћењу лиценцираних софтвера 

или потврде издате од стране овлашћених продаваца. 

 

 

да не 

ПРИЛОГ БР. 11 
Доказ стандарди  

- фотокопија сертификата 
да не 
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ОБРАСЦИ: 

ОБРАЗАЦ БР. 1 Образац за оцену испуњености услова понуђача и 

члана групе понуђача 
да не 

ОБРАЗАЦ БР. 1а Образац за оцену испуњености услова 

подизвођача 

 

да 

 

 не 

ОБРАЗАЦ БР. 2 Општи подаци о понуђачу да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 2а Изјава понуђача о лицу овлашћеном за 

састављање и потписивање понуде 

 

да 

 

не 

ОБРАЗАЦ БР. 3 Изјава о ангажовању подизвођача да не 

ОБРАЗАЦ БР. 4 Општи подаци о подизвођачу да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 5 Изјава чланова групе који подносе заједничку 

понуду 

да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 6 Општи подаци о члану групе понуђача да не 

ОБРАЗАЦ БР. 7 Изјава о достављању средстава финансијског 

обезбеђења 

да не 

ОБРАЗАЦ БР. 8а Образац меничног овлашћења за озбиљност 

понуде 

да не 

ОБРАЗАЦ БР. 8б Образац меничног овлашћења за добро извршење 

посла 

 

да 

 

 не 

ОБРАЗАЦ БР. 9 Референц листа  да не 

ОБРАЗАЦ БР. 10 Потврде о реализацији закључених уговора  да не 

ОБРАЗАЦ БР. 11 Образац понуде да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 12 Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни 

да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 13 Изјава одговорног пројектанта да не 

ОБРАЗАЦ БР. 14 Образац трошкова припреме понуде да не 

ОБРАЗАЦ БР. 15 Образац изјаве о независној понуди да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 16 Образац изјаве о поштовању обавеза да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 17 Модел уговора да не 

Напомена:  
Образац оверава овлашћено лице.  

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. 

 

 

 

Датум: ________________ 2020. године 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 
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Образац бр. 1а    

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, 

упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе 

(прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова: 

 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 

 

 

Бр. прилога Документ 
Прилог уз 

понуду 

ПРИЛОГ БР. 1 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног 

суда  

да не 

ПРИЛОГ БР. 2 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова  

да не 

ПРИЛОГ БР. 3 

Уверење Пореске управе Министарства финансија 

и привреде о измирењу доспелих пореза и 

доприноса и уверење надлежне локалне 

самоуправе о измирењу обавеза по основу 

изворних локалних јавних прихода  

да не 

ПРИЛОГ БР. 4 
Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из 

Регистра  понуђача  
да не 

ПРИЛОГ БР. 5 
Важећа дозвола надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке 
да не 

ПРИЛОГ БР. 6 

Изјава о поштовању обавеза које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, као и 

да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде 

да не 

 

 

 

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

Датум: ________________ 2020. године 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 
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Образац бр. 2 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

                                                  1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

                 2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

                          3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

Пословно име или скраћени назив 

понуђача 
 

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице (потписник 

уговора) 
 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун привредног 

друштва и банка 
 

Матични број понуђача  

Порески број привредног 

друштва – ПИБ 
 

 

 

 

Датум: ________________ 2020. године 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

 
 
 

 Напомена: 

Образац потписује овлашћено лице понуђача. 
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Образац бр. 2а 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И 

ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

                                        1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

        2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

              3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је 

понуду за јавну набавку број ЈН ОП 94/2019 – Израда пројектне документације за 

изградњу затвореног базена у Пожаревцу ( ИДР, ПГД и ПЗИ) са идејним 

пројектом за уређење комплекса ''Спортски центар'', саставио и потписао 
_________________________________________________ 

 (име, презиме и звање)  

 

у име и за рачун понуђача ___________________________________________  

 

 

 

 

 

Датум: ________________ 2020. године 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                                                           

ОДГОВОРНОГ ЛИЦА-ДИРЕКТОРА 

(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

 

____________________________________ 

  

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- 

ДИРЕКТОРА 

 

____________________________________ 

 

 

 

 
                                                  

 
 

 
 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице-директор 

понуђача, односно одговорно лице-директор овлашћеног члана групе понуђача, образац 

је неприменљив. 
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Образац бр. 3 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
ДЕО УСЛУГА КОЈЕ 

ИЗВОДИ 

 

УЧЕШЋЕ  

ПОДИЗВОЂАЧА У % 

     

   

   

   

   

 

 

 

 

Датум: ________________ 2020. године 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 

Образац  копирати  у  потребном  броју  примерака  за  подизвођаче  уколико  понуђач 

наступа са подизвођачима. 

Образац потписује овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача. 
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Образац бр. 4 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 
 

Пословно име или скраћени назив 
подизвођача 

 

Седиште и адреса подизвођача 
 

 
Одговорна особа-директор 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 

 

 
E-mail 

 

Текући рачун подизвођача 
 

Матични број подизвођача 
 

Порески број подизвођача – ПИБ 
 

 
 

 
Датум: ________________ 2020. године 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 
 
 

 
 
 Напомена: 
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач 
наступа са подизвођачима. 
Образац потписује овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача. 
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Образац бр. 5  
 

 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ 

ПОНУДУ 

Број понуде: _______________ 

 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 

ОП 94/2019 – Израда пројектне документације за изградњу затвореног базена у 

Пожаревцу ( ИДР, ПГД и ПЗИ) са идејним пројектом за уређење комплекса 

''Спортски центар'' 
Овлашћујемо члана групе __________________________________________________ да у 

име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. 

ПУН НАЗИВ  И 

СЕДИШТЕ (АДРЕСА) 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

ДЕО НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ 

ЧЛАН ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

У ПОНУДИ 

(процентулно) 

ПОТПИС  

ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

Овлашћени члан: 

 

 

 

 

  

Потпис одговорног 

лица: 

___________________ 

 

                              

Члан групе: 

 

 

 

 

 

  

Потпис одговорног 

лица: 

___________________ 

 

                              

Члан групе: 

 

 

 

 

 

  

Потпис одговорног 

лица: 

___________________ 

 

 

 

Датум: ________________ 2020. године 

 

 

  

  

 

Образац потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача -директори 
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Образац бр. 6 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 

Пословно име или скраћени 
назив члана групе понуђача 

 

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе-
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун привредног 
друштва и банка 

 

Матични број понуђача  

Порески број привредног 
друштва – ПИБ 

 

 
 
 
 
 
 
Датум: ________________ 2020. године 

 
Име и презиме овлашћеног лица 

 
_________________________ 

 
Потпис овлашћеног лица 

 
_________________________ 

 
 
 

 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе. 
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Образац бр. 7  
 

ИЗЈАВА О 
ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
 

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у 

случају да будем изабран као најповољнији понуђач за јавну набавку бр. ЈН ОП 94/2019 

– Израда пројектне документације за изградњу затвореног базена у Пожаревцу ( 

ИДР, ПГД и ПЗИ) са идејним пројектом за уређење комплекса ''Спортски 

центар''за потребе наручиоца, доставити:  

 

-  у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом 

оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног 

лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко 

соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница 

Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у 

року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора  

 

 
 
 

Дана ___________ 2020. године                                             ПОНУЂАЧ/ОВЛАШЋЕНИ 
ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 
_____________________________  

(потпис овлашћеног лица)  
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Образац бр. 8а 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

за озбиљност понуде 
 

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист 

СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист 

СЦГ“, бр. 1/03-Уставна повеља) 
 

ДУЖНИК: ________________________     

М.Б.: ________________________    (унети одговарајуће податке    

ПИБ: _______________________ дужника – издаваоца менице)    

ТЕКУЋИ РАЧУН: _______________________     

КОД БАНКЕ: _______________________     

 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

КОРИСНИК: Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска 2, Пожаревац   (у даљем 

тексту: Поверилац) 

 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу 

број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 

________________ (________________________________________________________________ 

динара), за озбиљност понуде. 

 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ 

(___________________________________________________________________ динара) и да 

иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за 

наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у 

складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ (унети 

одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у 

корист Повериоца Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска 2, Пожаревац (у даљем 

тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења за озбиљност понуде заведене код 

Повериоца – под бројем ________________ од _____________, и код Дужника под бројем 

_____________________ од ______________________. 

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 

рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати 

са рачуна. 

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

 Рок важења меничног овлашћења је 90 дана од дана отварања понуда. 

 Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 

1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

Место: ________________  

Датум: ________________ 2020. године 

Издавалац менице 

 

_________________________ 

потпис овлашћеног лица 
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Образац бр. 8б                   ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

за добро извршење посла 

 На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“ 

бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03-

Уставна повеља) 

ДУЖНИК: ________________________     

М.Б.: ________________________    (унети одговарајуће податке    

ПИБ: _______________________ дужника – издаваоца менице)    

ТЕКУЋИ РАЧУН: _______________________     

КОД БАНКЕ: _______________________     

 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

КОРИСНИК: Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска 2, Пожаревац   (у даљем 

тексту: Поверилац) 

 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу 

број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 

________________ (____________________________________________________________ 

динара), за добро извршење посла. 

 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ 

(_______________________________________________________________ динара) и да 

иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за 

наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у 

складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ (унети 

одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у 

корист Повериоца Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац (у 

даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења за  добро извршење посла по 

Уговору заведеном код Повериоца – под бројем _____________________________ од 

_______________________, и код Дужника под бројем ___________________________ од 

_________________________. 

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 

рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати 

са рачуна. 

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

 Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова која су предмет 

јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за 

исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.  

 Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 

1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

Место: ________________  

Датум: ________________ 2019. године 

Издавалац менице 

_________________________ 

потпис овлашћеног лица 
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Образац бр. 9 

 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 

СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ НАРУЧИЛАЦА КОД КОЈИ СУ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ У 

ТЕКУЋОЈ 2019. ГОДИНИ ИЛИ У ПРЕТХОДНЕ ДВЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ 2017.  И 

2018.  

 

 

 

Редни 

број 

 

Назив наручиоца 

Година у којој су 

извршене услуге 

Назив извршених услуга по 

уговору 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

Датум: ________________ 2020. године 

Потпис овлашћеног лица 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ ПОТВРДУ ИЗДАТУ ИЛИ ПОТПИСАНУ ОД 

СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НА ОБРАСЦУ БРОЈ 10. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

 

Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачима. 
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Образац бр. 10 

 

П О Т В Р Д А 

                                

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА   

 

___________________________________________  

         Назив  наручиоца 

 

__________________________________________  

                   Адреса  

 

Заводни број: _____________________   

 

Датум и место:   ______________________  

 

Овим потврђујемо да је привредно друштво/предузетник  

 

______________________________________________________  

за потребе наручиоца 

 

_______________________________________________________  

извео(ла) 

________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________(навести врсту услуга) 

 

 У вредности од _______________________ динара са ПДВ-ом 

 

а на основу уговора ______________________ од ____________________ и да је све обавезе 

преузете по основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном квалитету и у 

уговореном року. 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се употребити за друге 

сврхе. 

Контакт особа наручиоца: ____________________________, телефон ____________ 

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 

                                                                             Овлашћено лице наручиоца: 

 

                                                           

 _______________________________ 

 

 

За сваки изведени посао образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац бр. 11 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Општи подаци о понуђачу: 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 

На основу позива за подношење понуда за доделу уговора за јавну набавку  бр. ЈН ОП 94/2019 

– Израда пројектне документације за изградњу затвореног базена у Пожаревцу ( 

ИДР, ПГД и ПЗИ) са идејним пројектом за уређење комплекса ''Спортски 

центар'', подносимо 

                                               

ПОНУДУ бр. _________ 

 

 

1. Да квалитетно извршио услуге у складу са наведеним условима из конкурсне 

документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 

 

а) самостално                   б) заједничка понуда                в) са подизвођачем 

 
Општи подаци о члану групе понуђача: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 
Општи подаци о члану групе понуђача: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 
Општи подаци о подизвођачу: 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  
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Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 
 
 

2.  

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

Укупна вредност понуде за изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 

 

3. Услови плаћања : 

- без аванса. 

30 % по испоруци идејног пројекта и добијања локацијских услова 

30% по испоруци пројекта за грађевинску дозволу са припадајућим елаборатима и 

добијања грађевинске дозволе 

35% по испоруци пројекта за извођење радова и добијање потврде за пријаву радова 

5% по испоруци идејног пројекта за уређење целог комплекса 
            

4.  Рок за израду идејног пројекта је _______ календарских дана од дана пријема писаног налога 

наручиоца. 

Рок за израду пројекта за грађевинску дозволу је _______ календарских дана од дана пријема 

писаног налога наручиоца. 

4 Рок за израду пројекта за извођење је _______ календарских дана од дана пријема писаног 

налога наручиоца. 

- Рок за израду пројекта уређења комплекса око затвореног базена је _______ календарских 

дана од дана пријема писаног налога наручиоца. 

,мклјкј4.1.4444444 

5. Важност понуде износи ______ (______________________________) дана од дана отварања 

понуда (не краћи од 90 дана)     словима 

 

6. За извршење набавке ангажујемо_______ (__________) подизвођача  

                                                                словима   

(уписати број подизвођача) који ће извршити _________% набавке.                                                                  

 

7. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 

_________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

Датум: ________________ 2020. године              Потпис овлашћеног лица 

   

 

                                                                             _____________________________ 
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Образац бр. 12   
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Ре

д.б

р 

     Врста услуге  

 

Једин

ица 

мере 

Кол

ичи

на  

 

Цена  

по 

јединици 

мере без  

ПДВ-а 

 Цена  

по јединици 

мере са ПДВ-

ом 

 

Укупно без 

ПДВ-а 

(кол. 4х5) 

Укупно са 

ПДВ-ом 

(кол. 4х6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

  

    

1. 

Идејни пројекат за 

локацијске услове 
 

ком 

 

 

1 

    

2. Пројекат за 

грађевинску дозволу 

 
ком 

 

 

1 

    

3. Пројекат за извођење 

 ком 

 

 

1 

    

4. Пројекат уређења 

комплекса око 

затвореног базена 

 

ком 

 

 

1 

    

 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1. у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне 

набавке; 

2. у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне 

набавке; 

3. у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке  

4. у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет 

јавне набавке  

У последњем реду уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

 

Датум: ________________                                                        Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                 ________________________ 
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Образац бр. 13 

 

 

 

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

 

У случају потписивања Уговора са Понуђачем; 

 

_____________________________________ из __________________________, 

 

за извршење услуга: 

 

Израда пројектне документације за изградњу затвореног базена у Пожаревцу ( 

ИДР, ПГД и ПЗИ) са идејним пројектом за уређење комплекса ''Спортски центар'' 

 

________________________________ са лиценцом број ___________________ 

( име и презиме одговорног пројектанта)                                    (број лиценце) 

 

 

 

1) Изјављујем да прихватам да будем у име Понуђача одговорни пројектант 

 

2) У прилогу достављам фотокопију своје лиценце оверену личним печатом. 

 

 

 

 

Датум:__.__.2020.године 

                                                                             

 

 

_________________________________ 

      Потпис одговорног пројектанта 
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Образац бр. 14 

ПОНУЂАЧ:  

 

____________________________________________________________ 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 

                        ЈН ОП 94/2019 
 

 

 
Врста трошка 

 
Вредност 

  

 

  

 

  

 

  

Укупно без ПДВ-а:  

 

ПДВ :  

 

Укупно са ПДВ-ом:  

 

Структуру трошкова припреме понуде понуђач прилаже и тражи накнаду наведених трошкова 

уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни 

наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Напомена: 

 од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде (на 

пример: трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, трошкови овере доказа о 

испуњености услова, трошкови израде узорака или модела…) 

 образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене 

трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади 

 остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан 

да му надокнади трошкове 

 
Датум: ________________2020. године 

 
Потпис овлашћеног лица 

 
_________________________ 
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Образац бр. 15                   

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном 

и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу: 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

ПОНУЂАЧ, _____________________________________, из _____________________, 

адреса ________________________________ овом изјавом потврђује да је понуду у 

поступку јавне набавке ЈН ОП 94/2019 – Израда пројектне документације за 

изградњу затвореног базена у Пожаревцу ( ИДР, ПГД и ПЗИ) са идејним 

пројектом за уређење комплекса ''Спортски центар'' 

поднео независно, без договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум: ________________ 2020. године 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Образац копирати у потребном 

броју примерака з асваког члана групе понуђача и подизвођача. 
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Образац бр. 16 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном 

и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача  дајем следећу: 
 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 ПОНУЂАЧ, _________________________________, из _____________________, 

адреса ________________________________ овом изјавом потврђује да је у понуди у 

поступку јавне набавке ЈН ОП 94/2019 – Израда пројектне документације за 

изградњу затвореног базена у Пожаревцу ( ИДР, ПГД и ПЗИ) са идејним 

пројектом за уређење комплекса ''Спортски центар''поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада као и 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Образац копирати у 

потребном броју примерака з асваког члана групе понуђача и подизвођача. 
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        Образац бр. 17        

                                                    МОДЕЛ  УГОВОРА 

Израда пројектне документације за изградњу затвореног базена у 

Пожаревцу ( ИДР, ПГД и ПЗИ) са идејним пројектом за уређење 

комплекса ''Спортски центар'' 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ-ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул. Дринска брoj 

2, 12000 Пожаревац, ПИБ: 100438011, матични број: 07271239, шифра делатности: 8411, 

број телефона: 012/539-601, број факса: 012/222-521, рачун бр. 840-5640-86, Управа за 

трезор Пожаревац, који заступа Градоначелник града Пожаревца, Бане Спасовић, дипл. 

правник (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране 

и 

............................................................................................................................................. 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ..............................., број рачуна: 

............................................ Назив банке:....................................................., 

Телефон:............................Телефакс:................................., 

когазаступа................................................................... (удаљем тексту: Извршилац), 

-уз ангажовање подизвођача 

_____________________________________________________  (навести назив 

подизвођача уколико је планирано ангажовање) 

-са учесницима у заједничкој понуди: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ (навести све остале учеснике у 

заједничкој понуди)   

као пружалац услуга (у даљем  тексту :  Извршилац), с друге стране 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени  поступак јавне набавке услуга Израда 

пројектне документације за изградњу затвореног базена у Пожаревцу ( ИДР, ПГД 

и ПЗИ) са идејним пројектом за уређење комплекса ''Спортски центар'', на основу 

позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и  интернет 

страници Наручиоца. 

- да је Извршилац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број ______ од 

________. године, која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне 

документације (налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора); 

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ______од ________. године изабрао 

Извршиоца. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је услуга Израда пројектне документације за изградњу 

затвореног базена у Пожаревцу ( ИДР, ПГД и ПЗИ) са идејним пројектом за 

уређење комплекса ''Спортски центар'', (у даљем тексту: пројекатна документација) 
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у свему према пројектном задатку и понуди Извршиоца бр. ______ од ____ 2019. 

године, заведеној код Наручиоца под бројем _____ од ____2019. године и то: 

1. Идејни пројекат за локацијске услове 

2. Пројекат за грађевинску дозволу 

3. Пројекат за извођење 

4. Пројекат уређења комплекса око затвореног базена 

Пројектни задатак и понуда Извршиоца из става 1. овог члана су саставни део 

уговора. 

 

УГОВОРНА ЦЕНА 

 

Члан 2. 
Укупна цена уговореног посла из чл. 1 овог уговора износи:  

 

ВРЕДНОСТ УСЛУГА:…......................... , .... динара без ПДВ-а 

                                      ПДВ 20% :…......................... , …. динара 

                   УКУПНО:…......................... , …. динараса ПДВ-ом 

 

(Словима: .............................................................................. динара00/100) 

 

Уговорна цена представља вредност извршења уговореног посла за услове 

и обим одређене одредбама овог уговора и његових саставних делова. 

Уговорном ценом су обухваћени сви трошкови израде свих подлога, услови 

јавних предузећа, трошкови израде и штампања техничке документације у захтеваном 

броју примерака, трошкови техничке контроле документације  и трошкови пореза на 

додату вредност, који падају на терет Извршиоца. 

Цена из става 1. овог члана је фиксна и не подлеже променама. 

 

НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 
 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин : 

-30 % по испоруци идејног пројекта и добијања локацијских услова у износу од 

_________________динара без ПДВ-а. 

-30% по испоруци пројекта за грађевинску дозволу са припадајућим елаборатима и 

добијања грађевинске дозволе у износу од _________________динара без ПДВ-а. 

-35% по испоруци пројекта за извођење радова и добијање потврде за пријаву радова у 

износу од _________________динара без ПДВ-а. 

-5% по испоруци идејног пројекта за уређење целог комплекса у износу од 

_________________динара без ПДВ-а. 

 

и предаје уговореног броја примерака пројеката и по завршеној контроли, записника о 

примопредаји-коначни обрачун, потписан од стране овлашћених лица Наручиоца, у 

року од 30 дана од дана пријема овереног рачуна. 

Коначни обрачун садржи податке о врсти и основама израђених делова техничке 

документације, њене укупне вредности и износу који треба платити на основу 

испостављеног рачуна. 

 

Наручилац се обавезује да плаћање износа овереног по рачуну, изврши на  
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текући рачун Извршиоца број ____________________, отворен код банке 

______________________________, у року од 30 дана од датума пријема исправног 

рачуна испостављеног по записнику о примопредаји – коначном обрачуну од стране 

Извршиоца, који рачун мора бити без примедби оверен од стране овлашћених лица 

Наручиоца. 

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 4.  

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при 

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 

39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15). 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

Члан 5. 
Извршилац се обавезује да у тренутку закључења уговора, наручиоцу преда 

једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са 

попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем 

меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом 

картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од 

пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство 

финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 

10% од вредности уговора што износи ________________  динара  без ПДВ-а. 

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извршење посла који је 

предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 

овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење посла. 

Уколико предмет набавке не буде реализован у свему према одредбама овог 

уговора и поред могућности наплате претрпљене штете у висини од 10% од уговорене 

цене путем средства обезбеђења, не искључује се право Наручиоца да тражи и потпуну 

накнаду штете. 

 

РОК 

                                                                   Члан 6. 
Извршилац се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора изврши у следећим 

роковима: 
Рок за израду идејног пројекта је _______ календарских дана од дана пријема писаног налога 

наручиоца. 

Рок за израду пројекта за грађевинску дозволу је _______ календарских дана од дана пријема 

писаног налога наручиоца. 

4 Рок за израду пројекта за извођење је _______ календарских дана од дана пријема писаног 

налога наручиоца. 

- Рок за израду пројекта уређења комплекса око затвореног базена је _______ календарских 

дана од дана пријема писаног налога наручиоца. 
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Сви рокови теку од тренутка пријема писаног налога наручиоца за започињање израде 

пројектно техничке документације. Наручилац једним налогом може обухватити само 

један пројекат односно пројектно техничку документацију. По завршетку израде 

пројектно техничке документације по првом налогу и стицања одговарајућих услова, 

Наручилац издаје нови налог за израду другог дела пројектно технике документације. 

У уговореним роковима овог члана се неће рачунати време потребно за добијање 

услова надлежних јавних предузећа. 

 

Рокови између пројеката не теку у следећим случајевима: 

1. Између Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу до добијања и 

предаје понуђачу локацијских услова (прибављање локацијских услова пада 

на терет пројектанта) 

2. Између Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење до добијања 

грађевинске дозволе (прибављање грађевинске дозволе пада на терет 

пројектанта) 

ПРОДУЖЕЊЕ РОКОВА 

Члан 7. 

Извршилац има право да захтева продужење рокова за израду пројекта  из члана 1. 

уговора када је због неиспуњења обавезе наручиоца у достављању података или због 

промењених околности био спречен да изради пројекат или његове поједине делове. 

Уговорне стране ће продужење рока одредити према трајању сметње.  

  

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

 

                                                                    Члан 8. 
Извршилац се обавезује: 

1) да у складу саважећим прописима који се односе на предмет уговора из члана 1. овог 

уговора те правилима струке, детаљно проучи Пројектни задатак на основу кога ће 

израдити пројектну документацију по овом уговору, 

2) да решењем одреди одговорног пројектанта, 

3) да писаним путем од Наручиоца затражи објашњења у вези са недовољно јасним 

детаљима Пројектног задатка, 

4) да изврши све исправке и отклони недостатке у техничкој документацији по 

примедбама наручиоца, а које се појаве у току израде по тој техничкој документацији,  

5) да прибави услове за пројектовање надлежних јавних предузећа 

6) Пројекат се израђује у наведеном броју примерака папирне и дигиталне форме наведеном 

у пројектном задатку 

- пре коначног паковања и предаје пројекта (и у току израде) пројектант је у обавези да 

презентује пројекат инвеститору који ће пројекат прегледати и прихватити или дати 

своје примедбе; 

7) да достави Наручиоцу све израђене подлоге и прибављене неопходне стручно 

техничке податке, 

8) да, после предаје коначне верзије поменуте техничке документације, омогући 

доступност лица која су учествовала у изради техничке документације у току фазе 

реализације 
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                                                                  Члан 9. 

 

Пројектанту не припада ауторско право на израђеној и достављеној предметној 

документацији и иста је власништво Наручиоца. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

                                                                  Члан 10. 
Наручилац се обавезује да: 

 

1) поступи по захтевима Извршиоца и да му у писаној форми пружи тражена 

објашњења о Пројектном задатку и све податке који су као обавеза Наручиоца 

наведени у Пројектном задатку, 

2) прегледа израђени пројекат из члана 1. овог уговора и да о његовим недостацима без 

одлагања обавести Извршиоца, 

3) прати и контролише израду пројекта преко лица одређеног чланом 19. овог уговора 

за реализацију уговорних обавеза, 

4) да Извршиоцу исплати износ из члана 2. овог уговора на начин и у складу са чланом 

3. овог Уговора. 

 

УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ 

 

                                                                 Члан 11. 

 

У случају неоправданог кашњења у изради пројекта из члана 1. овог Уговора, 

уговорне стране сагласно уговарају уговорну казну од 1 ‰ (један промил) за сваки 

календарски дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 

износ 5% (пет процената) укупне уговорене вредности.  

Уколико Извршилац из неоправданих разлога закасни са испоруком пројекта, 

дуже од 20 дана у односу на уговорени рок из члана 6.овог уговора, Наручилац има 

право да једнострано раскине уговор и да активира средство обезбеђења за добро 

извршење уговорне обавезе из члана 5. овог уговора. 

 

Члан 12. 

 

Ако је Наручилац због закашњења Извршиоца у изради пројекта претрпео штету 

која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду 

штете, односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа 

претрпљене штете. 

 

Члан 13. 
Ако Извршилац не започне са извршењем услуге у року од 5 дана од дана 

пријема писаног налога наручиоца, Наручилац има право да уговор раскине и активира 

средство обезбеђења за добро извршење посла из члана 5. овог уговора. 

Члан 14. 

 

Уколико из неоправданих разлога Извршилац прекине са извршењем уговореног 

посла или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз 

наплату уговореног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 

целости, као и да захтева од Извршиоца накнаду штете. 
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Члан 15. 

 

У случају да Извршилац не поступи по својим обавезама из члана 8. Наручилац 

је овлашћен да активира – уновчи меницу за добро извршење посла. 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше уз обострану 

сагласност и у писменој форми. 

РАСКИД УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ 

Члан 17. 

Уговор се може раскинути у случају више силе једностраном изјавом воље сваке 

од уговорних страна. 

Уговорна страна која се позива на случај више силе дужна је да га другој страни 

уредно пријави и на одговарајући начин јавним исправама докаже у року од 8 (осам) 

дана од дана наступања случаја.  

Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења 

уговора и који неизоставно испуњавају два услова: 

а) да спречавају извршење уговора; 

б) да спречена страна није могла својом вољом утицати на тај догађај, односно да 

појаву овог догађаја није изазвала нити га је могла разумно предвидети. 

Уговор ће бити раскинут ако стање или последице изазване случајем више силе буду 

трајале више од 3 (три) месеца од дана настанка. 

ДРУГИ РАЗЛОЗИ ЗА РАСКИД УГОВОРА 

Члан 18.  

Овај уговор се може раскинути  и у следећим случајевима: 

1. ако извршилац не изврши услугу по квалитету, правилима струке и року, а према 

понуди бр. _________ од _________. године  и условима из овог уговора, 

2. уколико се услед непредвиђених околности у моменту закључења уговора (већих 

поремећаја на тржишту и слично) не може остварити сврха уговора. 

3. споразумом уговорних страна. 

О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писаним путем да обавести другу 

уговорну страну. 

Уговор ће се сматрати раскинутим након протека рока од 15 дана, од дана пријема 

писаног обавештења о раскиду уговора. 

 

Члан 19. 

 

Уговорне стране су сагласне да се о спровођењу уговора старају њихови овлашћени 

представници, и то: 

а) _____________________________,    у име Наручиоца; 
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б) _____________________________,  у име извршиоца услуге. 

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

Члан 20. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране наручиоца и овлашћеног 

лица извршиоца, а примењује се наредног дана од дана ступања на снагу. 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 21. 

 

        Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове до којих дође током спровођења 

уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће, прихватају надлежност 

Привредног суда у Пожаревцу. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 

 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и подзаконским актима 

донетим на основу ових Закона.  

Члан 23. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) за наручиоца 

и 2 (два) за извршиоца. 

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и производи 

једнако правно дејство. 

 

    У Пожаревцу, ____________                                                         Број:  

 

 

ИЗВРШИЛАЦ                                                                НАРУЧИЛАЦ              

                                                                                        ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 

                                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ДИРЕКТОР   

 

__________________________                                  ______________________________ 

         

                                                                                      Бане Спасовић, дипл.правник   
 

Напомена: Модел уговора мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица 

понуђача. Уколико се понуда подноси са подизвођачем у моделу се наводе и подаци о 

подизвођачу као и начин на који учествује подизвођач исказан процентуално у обиму 

набавке као и у опису дела посла који се поверава подизвођачу. Уколико се понуда 

подноси као заједничка понуда, у моделу уговора се наводе сви чланови групе са 

основним подацима. 

 


